
MEDISEPT Ubrousky k dezinfekci rukou a povrchů

Vlhčené ubrousky k dezinfekci rukou i malých ploch a povrchů. 
Ničí 99.99% bakterií, kvasinek a obalených virů
Vysoce kvalitní impregnované netkané ubrousky k účinné dezinfekci rukou a malých ploch, povrchů a předmětů odolných vůči 
působení alkoholů v oblasti zdravotnictví, veřejných institucí, komunální hygieny apod. S příjemnou svěží vůní a obsahem 
kosmetických složek. Dermatologicky testováno.

Mikrobicidní účinnost ověřena dle nových EN norem 

2Vysoce jakostní ubrousky o gramáži 50 g/m

Vydatnost * jednoho ubrousku při dvojitém mechanickém 
2setření postačuje na 0,5 m

Netkané ubrousky (min. 19x13 cm)

K dezinfekci rukou a malých ploch při zajištění hygieny 
ve zdravotnictví, institucionální, sociální a komunální oblasti 

Komfortní použití

Jemná svěží vůně

S obsahem kosmetických složek k péči o pokožku 
při časté dezinfekci rukou

Uzavíratelné okénko z tvrdého plastu zaručuje konstantní 
vlhkost ubrousků i po opakovaném otevření obalu

Pro profesionální použití

Účinek na TBC, 
Rota viry již 
od 30 sekund

Balení po 50, 15 
ubrouscích

Dezinfikuje 
a chrání pokožku 
rukou

Dezinfikuje 
povrchy odolné 
vůči alkoholu

 * Test proveden dle metodiky normy EN 16615, test čtyř polí se zkouškou na křížovou 
    kontaminaci, na porézním povrchu, při 24°C. 

Charakteristika Výhody

Perfect disinfection



Spektrum mikrobiologického účinku
(pro impregnační roztok, čisté podmínky)

30 sec

30 secMikroskopické kvasinkovité houby 

TBC 

Baktericidní, fungicidní (kvasinky) 

Baktericidní (vč. MRSA) 

30 sec

30 sec

expoziční doba

Virucidní - obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV, Vaccinia, 
BVDV, Herpes simplex, chřipkové viry) 

30 sec

Rota virus 45 sec

dle normy 
EN14885 

EN 13727

EN 1275, EN 13624

EN 14348

EN 16615

EN 14476

EN 14476

Mikrobiologická účinnost:
ničí bakterie (vč. TBC), kvasinky a obalené viry již od 30 s (čisté podmínky - čisté ruce) nebo od 60 s (nečisté podmínky - špinavé ruce). 
Deaktivuje Rota viry za 45 s. 

Vysoce kvalitní impregnované netkané ubrousky k účinné dezinfekci rukou a malých ploch, povrchů a předmětů odolných vůči 
působení alkoholů v oblasti zdravotnictví, veřejných institucí, komunální hygieny apod. S příjemnou svěží vůní a obsahem 
kosmetických složek. Dermatologicky testováno. Testováno v souladu s normou EN 14885.

Jeden ubrousek obsahuje cca 3,56 mL dezinfekčního roztoku. 

MEDISEPT Ubrousky k dezinfekci rukou a povrchů

Oblast použití

MEDISEPT Sp. z o.o.
Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Poland
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tel.: + 48 81 535 22 22
export@medisept.pl
www.medisept.pl

tel.: +420 582 400 000 
info@pfd.agel.cz 
https://perfectdistribution.agel.cz

Distributor: Perfect Distribution a.s. 
                   U Spalovny 4582/17 
                   796 01 Prostejov, CR 

Složení 
Obsah účinných látek ve 100 g impregnačního roztoku: 60 g propan-2-ol, 0,5 g D-glukonová kyselina, s N,N´´-bis(4-chlorfenyl)-3,12-
diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidinem (2:1). 
Balení 50 ubrousků obsahuje 178 g impregnačního roztoku.

50 ks ubrousků, plastový sáček s uzavíratelným okénkem
20 ks ubrousků, krabička s jednotlivě balenými ubrousky
15 ks ubrousků, plastový sáček s uzavíratelným okénkem  

Biocidní přípravek, typ přípravku 01, 02.
(01-Osobní hygiena, 02-Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat)

Bezpečnostní list přípravku nalezte na www.medisept.pl

Balení

IM-DEZ-ML976EXPCZ
IM-DEZ-ML969EXPCZ
IM-DEZ-ML086EXPCZ

Objednací kód:

Bezpečnost

Před použitím čtěte přiložený bezpečnostní list. Používejte biocid bezpečným způsobem. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Obsahuje: propan-2-ol (CAS: 67-63-0)

Standardní věty o nebezpečnosti: H226, H319, H336

Návod k použití
Používejte biocidní přípravek bezpečně. Originální obal (50 ks, 15 ks) po použití ihned těsně uzavřete. Ubrousek vyjměte z obalu          
a pečlivě otřete ruce nebo povrch/ malou plochu a ponechte působit po předepsanou dobu nebo do zaschnutí. Dbejte na rovnoměrné    
a dostatečné smočení povrchu rukou nebo ploch impregnačním roztokem. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Doporučená doba 
spotřeby balení 50 ks a 15 ks po otevření: min. 21 dnů. Ubrousek nepoužívejte je-li suchý. Použitý ubrousek nevracejte zpět               
do originálního balení. Výrobek není určen k použití na sliznici a otevřené rány.

Varování


